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‘Iedereen gaat
hier met GIS
aan de slag’
GIS: beter werk leveren, tijdwinst maken en extra bijdrage
aan natuur leveren.

Planten, dieren en hun omgeving beïnvloeden elkaar voortdurend. Grote
veranderingen op korte of lange termijn laten dus hun sporen na. Dit vraagt
om een duurzame omgang met de natuur. In Nederland hebben planologische
beslissingen, door beperkte ruimte, vaak grote impact op de omgeving. Het
ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga maakt gebruik van GIS in
haar advies over onder meer de afstemming tussen mens en milieu. “De rol
van geo-informatie wordt in onze organisatie groter en groter.”
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De werkwijze van Altenburg & Wymenga
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